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1.Dane ogólne

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  stałoczasowej  organizacji  ruchu,  która

zostanie  wprowadzona  w  ramach  realizacji  zadania:  „  Budowa  ul.  Jesiennej  oraz

rozbudowa ul. Letniej w Chełmie Śląskim”.

2.Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowiły:

- “Znaki drogowe pionowe” – Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r.

- “Znaki drogowe poziome” – Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r.

- “Sygnały drogowe” – Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r.

- “Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego” – Załącznik nr 4 do rozporządzenia

Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r.

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw wewnętrznych i  administracji

z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października

2000 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach,

- Wizja w terenie.

3.Charakterystyka dróg i warunków ruchu - stan istniejący

W chwili  obecnej teren pod inwestycję stanowi pole uprawne. Projektowana ulica

Jesienna będzie włączona do ulicy Techników, będącej drogą powiatową. W ramach

inwestycji  przewiduje  się  również  przedłużenie  ul. Letniej  do  projektowanej

ul. Jesiennej.  Ulica  techników  prowadzi  ruch  samochodowy  od  strony  DW 934  do

zakładów Fawent. Po północnej stronie ulicy zlokalizowany jest chodnik, oddzielony od

jezdni  zieleńcem.  Ulica  Letnia  jest  drogą  bez  przejazdu,  dojazdową  do  domków

jednorodzinnych. Obie ulice posiadają nawierzchnię bitumiczną.
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4.Charakterystyka dróg i warunków ruchu - stan projektowany

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwóch ulic. Ulicy Jesiennej, która

będzie nowym ciągiem drogowym o długości  266,85 m. Druga z ulic, Letnia,  będzie

przedłużeniem istniejącej  ulicy  do  projektowanej  ul.  Jesiennej  –  budowany  odcinek

będzie miał długość 49,70 m. Obie będą ulicami dwu pasowymi dwukierunkowymi klasy

technicznej  D/12  i  prędkość  projektowej  40 km/h.  Będą  posiadały  nawierzchnię

szerokości 4,50 m wykonaną z kostki betonowej. Wzdłuż obu ulic zlokalizowane zostały

obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0.75 m.

Początek  ulicy  Jesiennej  zlokalizowany  jest  na  istniejącej  ul. Techników.

Włączenie zostało zaprojektowane w postaci skrzyżowania zwykłego z wyokrągleniem

krawędzi łukami o promieniu 6 m i zakończona jest placem do zawracania. Ulica Letnia

jest włączona do ul. Jesiennej poprzez skrzyżowanie zwykłe z wyokrągleniami krawędzi

łukami o promienieniu 6 m. Ulica kończy dowiązaniem do istniejącej nawierzchni.

5.Istniejące oznakowanie

W  rejonie  planowanego  włączenia  na  ulicy  Techników  występuję  oznakowanie

poziome P-1b, natomiast wlot na ul. Letnią oznakowany jest znakiem D-4a. Jest ona

podporządkowana  znakiem A-7  w  stosunku  do  ul.  Wiosennej,  z  którą  się  krzyżuje

z drugiego końca.

6.Projektowane oznakowanie

Na  włączeniu  ul.  Jesiennej  do  ul.  Techników  planuje  się  podporządkowanie

projektowanego wlotu poprzez ustawienie znaku B-20 uzupełnionego znaki D-1 wzdłuż

drogi  powiatowej.  Ze  względu  na  fakt,  iż  teren  wokół  projektowanych  dróg  jest

przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną przy ww. skrzyżowaniu projektuje się znak

B-18  (6 t).  W  ramach  oznakowania  poziomego  przewiduje  się  wymalowanie  linii

osiowych P-4 oraz P-1e. Jako oznakowania krawędziowego na włączeniu przewidziano

wymalowanie linii P-7c. 

Ze  względu  na  przyjętą  szerokość  drogi  4,5 m zastosowano  próg  spowalniający

U 16d   wraz  z  kompleksowym  oznakowaniem  poziomym  P-25  i  pionowym  A-11a

z tabliczką „20 m” i B-33.

Skrzyżowanie ul. Jesiennej z ul. Letnią projektuje się jako skrzyżowanie o łamanym
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pierwszeństwie  przejazdu  relacji  ul.  Techników  -  ul.  Wiosenna.  Na  wlotach

z pierwszeństwem  przejazdu  zaprojektowano  kolumnę  znaków  D-1  +  T-6a,  zaś

podporządkowanie zaprojektowano znakiem A-7. Na wlocie zaprojektowano znak D-6a.

Oznakowanie  poziome  przewidziano  w  postaci  linii  P-1e  wskazującej  kierunek

przebiegu ciągu głównego.

Wykonanie  inwestycji  pociąga  za  sobą  konieczność  zmian  w  organizacji  na

skrzyżowaniu ul. Letniej z ul. Wiosenną. Przewiduję usunięcie znaku D-4a oraz znaku

B-33 (40 km/h),  jak również zmianę istniejącego znaku A-7 na B-20. Dodatkowo ze

względu na potrzebę „domknięcia”  układu ulic na wlocie  ul. Wiosennej  przewidziano

ustawienie znaku B-18 (6  t). Ze względu na fakt, iż gmina jest na etapie sporządzania

kompleksowego projektu organizacji ruchu, który przewiduje wprowadzenie ograniczeń

tonażowych  na  całych  obszarach  projektowany  znak  B-18  (6 t)  będzie  podlegał

likwidacji w przypadku zatwierdzenia ww. opracowania.

Ze względu na szerokość projektowanych ulic wynoszącą 4,50 m nie przewiduje się

wprowadzania szlakowego oznakowania poziomego.

7.Termin wprowadzenia

Przewiduje się, iż organizacja objęta niniejszym projektem zostanie wprowadzona

do końca IV kwartału 2017 r.
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